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  و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا
علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 

 وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین. 
یِهنَّ ْن َفـَرَض ِفـوَماٌت َفمَ اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعلُ { :قوله تعالى: "-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام ابن �ثیٍر 

ُدوا َفـِإنَّ خَ للااَُّ  َ�ْعَلْمـُه ْن َخْیـرٍ  َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفـي اْلَحـجِّ َوَمـا َتْفَعُلـوا ِمـاْلَحجَّ  ْیـَر  َوَتـَزوَّ
اْلَحجُّ َأْشـُهٌر {لعر�یة في قوله: اختلف أهل ا ]١٩٧[البقرة: }الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َ�ا ُأوِلي األْلَباِب 

لتقــدیر امعلومــات، فعلــى هــذا  الحــج حــج أشــهرٍ  فقــال �عضــهم: تقــدیره ]١٩٧[البقــرة: }َمْعُلوَمــاتٌ 
ول ا، والقــك صــحیحً لــ�كــون اإلحــرام �ــالحج فیهــا أكمــل مــن اإلحــرام �ــه فیمــا عــداها، و�ن �ــان ذ

بـن  بن حنبل، و�سـحاق ، وأبي حنیفة، وأحمد�صحة اإلحرام �الحج في جمیع السنة مذهب مالكٍ 
 .براهیم النخعي، والثوري، واللیث بن سعدراهو�ه، و�ه �قول إ

}لنَّـاِس وَ {َ�ْسـَأُلوَنَك َعـِن األِهلَّـِة ُقـْل ِهـَي َمَواِقیـُت لِ ج لهم �قوله تعالى: واحتُ  ] ١٨٩قـرة: [الب اْلَحـجِّ
 فصح اإلحرام �ه في جمیع السنة �العمرة. ،و�أنه أحد النسكین

قبلهـا  فلـو أحـرم �ـه، �الحج إال في أشهرهإلى أنه ال �صح اإلحرام  -رحمه هللا- وذهب الشافعي
 ".لم ینعقد إحرامه �ه، وهل ینعقد عمرة؟

 عندك بل؟
 طالب:........

 "إحرامه �ه، وهل ینعقد عمرة؟"
 �ـالحج إال والقـول �أنـه ال �صـح اإلحـرام ،فیه قوالن عنه لم ینعقد إحرامه �ه، وهل ینعقد عمرة؟"

 -رحمهـم هللا- س، ومجاهـدو ، وطـاو ه �قول عطاءٌ ، وجابر، و�عن ابن عباسٍ  في أشهره مرويٌّ 
لتقـدیر اآلخـر الـذي وظـاهره ا ]١٩٧[البقـرة: }اْلَحـجُّ َأْشـُهٌر َمْعُلوَمـاتٌ {والدلیل علیه قوله تعـالى: 

معلومـات، فخصصـه بهـا مـن بـین سـائر شـهور  حـاة، وهـو أن: وقـت الحـج أشـهرٌ ذهب إلیه النُّ 
 ".الصالة السنة، فدل على أنه ال �صح قبلها، �میقات

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد....

�ختلـف ] ١٩٧[البقـرة: }اْلَحـجُّ َأْشـُهٌر َمْعُلوَمـاتٌ {: -جـلَّ وعـال–فیقول الحافظ ابن �ثیر على قوله 
، فیكــون المــراد بــذلك الحــج ج حــج أشــهٍر معلومــاتأهــل العر�یــة فــي التقــدیر، فمــنهم مــن �قــول: الحــ

الكامل ما �كون في هذه األشهر المعلومات، وعلى هـذا �صـح اإلحـرام �ـه فـي جمیـع السـنة، و�ـدل 
ــِة}: -جــلَّ وعــال–لــه قولــه  {ُقــْل ِهــَي َمَواِقیــُت �عنــي جمیعهــا  ]١٨٩[البقــرة:  {َ�ْســَأُلوَنَك َعــِن األِهلَّ

{ ــاِس َواْلَحــجِّ لحج قبــل دخــول شــوال �مــا �صــح اوعلــى هــذا فیصــح اإلحــرام �ــ ]١٨٩ة: [البقــر  ِللنَّ
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اإلحـرام �ــه قبـل وصــول المیقــات، فـإذا صــح فـي المیقــات المكــاني صـح فــي المیقـات الزمــاني علــى 
 قول الجمهور.

�قــول: إن مواقیــت الحــج �مواقیــت الصــالة، فكمــا ال �صــح اإلحــرام �ــالحج  -رحمــه هللا–والشــافعي 
ك ال �صــح اإلحــرام �ــه قبــل دخــول هــذه األشــهر، وعلــى هــذا فتكــون اآل�ــة �عــد مضــي األشــهر، �ــذل

�كـون الحـج فـي أشـهٍر معلومــات أو �قـع الحـج فـي أشـهٍر معلومــات �عنـي ال فـي غیرهـا، والخــالف 
معــــروٌف بــــین األئمــــة، فــــالجمهور یــــرون أنــــه ال مــــانع مــــن أن ُ�حــــرم �ــــالحج قبــــل دخــــول األشــــهر 

ُ�حـرم قبـل أن �صـل إلـى المیقـات، وقـول الشـافعي قیاسـه علـى المعلومة، و�ما أنه ال مانع مـن أن 
 الصالة، وأنه ال �صح اإلحرام بها قبل دخول وقتها ظاهر.

هـــو القـــول �مـــا ســـیأتي �ـــأن األشـــهر هـــي الثالثـــة �املـــة أو شـــوال والقعـــدة وعشـــر مـــن ذي الحجـــة 
 خالٌف بین أهل العلم سیأتي، وسیأتي فائدة الخالف بینهم في هذا.

ة الخــالف فــي المســألة األولــى أنــه هــل �صــح اإلحــرام قبــل دخــول األشــهر عنــد الجمهــور وأمــا فائــد
�صــح، ومثلــه اإلحــرام قبــل المیقــات، وتمــام الحــج والعمــرة أن ُتحــرم بهمــا مــن دو�ــرة أهلــك، وأحــرم 

حـــرم �ـــه مـــن المیقـــات �مـــا فعـــل �عـــض الصـــحا�ة مـــن بیـــت المقـــدس، ولكـــن األكمـــل واألولـــى أن �ُ 
واإلجمــاع علــى صــحة اإلحــرام �ــالحج والعمــرة قبــل المیقــات، ولــوال  -والســالم علیــه الصــالة -النبــي

 لـوال هـذا اإلجمـاع لسـاغ الخـالف فـي أن ُ�قـال: ال �صـح اإلحـرام إال :هذا اإلجماع... قال �عضهم
 .-علیه الصالة والسالم–من المیقات من المواقیت التي حددها النبي 

 طالب:..........    
 ؟ماذا

 ...       طالب:.......
 فیه؟ماذا 

 طالب:..........       
 هـو األولـى واألتـم، ومـا وجـه إلیـه هـو األكمـل، -علیـه الصـالة والسـالم–ال شك أن ما فعلـه النبـي 

 .لكن لوال وقوع ذلك من �عض الصحا�ة لما قیل: �جوازه
 طالب:..........       

ا: جمهـور أهـل العلـم علـى الجـواز مـا قـالو هو إذا ساغ التأو�ـل األول، وقـد تبنـاه جمهـور أهـل العلـم 
 .خالف فیه بین أن أهل العلم أولى �الكراهة وال �غیرها، وال شك أن وقوعه في وقٍت ال

 طالب:..........       
 �هللا أنا مرتاح لقول الشافعي.

 طالب:..........       
 الحج...
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 طالب:..........       
 ین؟أ

 طالب:..........       
 –لومات حصر �مـال، والسـیما فـي قولـهقالوا: الحصر هنا حصر �مالي الحج حج أشهٍر مع ،نعم

عشـــر  يالثنـــاالمـــراد بهـــا جمیـــع األهلـــة  ]١٨٩[البقـــرة:  {َ�ْســـَأُلوَنَك َعـــِن األِهلَّـــِة}: -جـــلَّ وعـــال
{  عني �له.� ]١٨٩رة: [البق {َ�ْسَأُلوَنَك َعِن األِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقیُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ

 طالب:..........       
 ین؟أ

 طالب:..........       
ــِة ُقــْل أشــهر معلومــات تكــون.....لكن هــم یــدعمون ذلــك �قولــه:  ِقیــُت َي َمَواِهــ{َ�ْســَأُلوَنَك َعــِن األِهلَّ

{  .]١٨٩[البقرة:  ِللنَّاِس َواْلَحجِّ
 طالب:..........       

 ین؟أ
 طالب:..........       

شهر المعلومات الثالثة أول شهر�ن وعشرة أ�ام، حتـى عنـد الجمهـور، لكـن �قـول هـذا �مـال ال، األ
 ما هو �حصر.

 طالب:..........       
 نعم.

ك لـان ذفعلى هـذا التقـدیر �كـون اإلحـرام �ـالحج فیهـا أكمـل مـن اإلحـرام �ـه فیمـا عـداها، و�ن �ـ"
 ."، وأبــي حنیفــة، وأحمــدمالــكٍ  ا، والقــول �صــحة اإلحــرام �ــالحج فــي جمیــع الســنة مــذهبصــحیحً 

   الجمهور، نعم.
ء، ، أخبرنـي عمـر بـن عطـا: أخبرنا مسلم بـن خالـد، عـن ابـن جـر�جٍ -رحمه هللا-قال الشافعي"و 

، مـن أن �حرم �الحج إال في شـهور الحـج ، أنه قال: ال ینبغي ألحدٍ عن عكرمة، عن ابن عباسٍ 
حـاتم، عـن أحمـد بـن  و�ذا رواه ابـن أبـي ،]١٩٧البقرة:[ }اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ {أجل قول هللا: 

�ـه ، �ه. ورواه ابـن مردو األعور، عن ابن جر�جٍ  �حیى بن مالك السوسي، عن حجاج بن محمدٍ 
 ".مقِس ة، عن الحكم بن عتیبة عن مُ افي تفسیره من طر�قین، عن حجاج بن أرط

 ِمقَسم.
 ".حرم �الحج�ُ  ة النَّ : أنه قال: من السُّ عن ابن عباسٍ "عن ِمقَسم، 

 . أال ُ�حرم
 حرم �الحج إال في أشهر الحج.ال �ُ أة نَّ من السُّ "
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عبة، عـن األحمـر، عـن ُشـ ثنا أبو خالـدٍ حدَّ  قال: ثنا أبو �ر�ب،وقال ابن خز�مة في صحیحه: حدَّ 
ة نَّ حـرم �ـالحج إال فـي أشـهر الحـج، فـإن مـن ُسـ، قـال: ال �ُ ، عـن ابـن عبـاسٍ قسـمٍ الحكم، عـن مِ 
ذا فـي ة �نَّ صحیح، وقول الصحابي: من السُّ  وهذا إسنادٌ ، رم �الحج في أشهر الحجالحج أن �ح

 ا للقرآن، وهو ترجمانه.حكم المرفوع عند األكثر�ن، والسیما قول ابن عباس تفسیرً 
ن بـنا الحسـن ثحدَّ ، قال: ثنا عبد الباقي بن قانعمرفوع، قال ابن مردو�ه: حدَّ  وقد ورد فیه حدیثٌ 

 -النبـي ، عـنثنا سـفیان، عـن أبـي الز�یـر، عـن جـابرٍ حـدَّ قـال: ثنا أبـو حذ�فـة، دَّ حقال: المثنى، 
و�سـناده  »جِّ ْشـُهِر اْلَحـأَ الَّ ِفـي إِ َال َیْنَبِغي ِألََحٍد َأْن ُ�ْحـِرَم ِ�ـاْلَحجِّ «أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم

 ".ال �أس �ه
الحـج أفضـل، وال تمنـع اإلحــرام تجعـل اإلحـرام فـي أشـهر  أن إن الصـیغة ال ینبغـي إن صـح الخبـر

 في غیرها.
 .هو األكثر على أنه في حكم المرفوع لما قرره أهل العلم" ةنَّ وقول الصحابي: من السُّ "

ـ  أو نحـو ةنَّ قول الصحابي من السُّ
 

 أمرنـــــــــــا حكمـــــــــــه الرفـــــــــــع ولـــــــــــو 
ــــــــد النبــــــــي قالــــــــه �أعصــــــــر   �ع

 
 علــــى الصــــحیح وهــــو قــــول األكثــــر 

  .برفعه فهذا مرفوع مجزومٌ  ،أو ُسنَّة أبي القاسم -لیه الصالة والسالمع–أما إذا قال: ُسنَّة النبي  
 طالب:..........       

 ین؟أ
 طالب:..........       

 من ُسنَّة الحج. ه" ما فیحرم �الحج إال في أشهر الحجال �ُ أة نَّ من السُّ "
 طالب:..........       

نَّة، ومرة قال: من   .الحج، �الهما عن ابن عباسُسنَّة مرة قال: من السُّ
ن بـ، عن ابـن جـر�ج، عـن أبـي الز�یـر، أنـه سـمع جـابر لكن رواه الشافعي، والبیهقي من طرقٍ "

 .سأل: أیهل �الحج قبل أشهر الحج؟ فقال: العبد هللا �ُ 
: وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، و�بقى حینئذ مذهب صحابي، یتقوى �قول ابن عبـاسٍ 

 �هللا أعلم. ،ال �حرم �الحج إال في أشهرهة أن نَّ من السُّ 
 وذو القعـدة، قـال البخـاري: قـال ابـن عمـر: هـي شـوال، ]١٩٧[البقرة: }َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ {وقوله: 

 ج".وهذا الذي علقه البخاري �صیغة الجزم رواه ابن جر�، وعشر من ذي الحجة
 ابن جر�ر؟أم ابن جر�ج 

 طالب:........
 ابن جر�ر.
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ا ثنحـدَّ  ال:قـ ثنا أبـو نعـیم،حـدَّ  ، قـال:حـازم بـن أبـي غـرزة ثنا أحمـد بـنحـدَّ  جر�ر، قال:"رواه ابن 
ل: قــا ]١٩٧رة:[البقــ }اْلَحــجُّ َأْشــُهٌر َمْعُلوَمــاتٌ {ورقــاء، عــن عبــد هللا بــن دینــار، عــن ابــن عمــر: 

 .من ذي الحجة شوال، وذو القعدة وعشرٌ 
عــن األصــم، عــن الحســن بــن علــي بــن ا فــي مســتدر�ه، صــحیح، وقــد رواه الحــاكم أ�ًضــ إســنادٌ 

لـى عهـو فـذ�ره وقـال: ، ، عـن ابـن عمـرعـن نـافعٍ  ،عفان، عن عبد هللا بن نمیر، عن عبید هللا
 .شرط الشیخین

عطـاء، ، و ، وعبـد هللا بـن الز�یـر، وابـن عبـاسٍ مسـعودٍ  ، وابـنعن عمر، وعلـيٍّ  قلت: وهو مرويٌّ 
ــسٍ و وطــاو  ــادلحســن، وابــن ســیر�ن، ومكحــولٍ عبي، وا، ومجاهــد، و�بــراهیم النخعــي، والشَّ ة، ، وقت

ة، وهـو مـذهب الشـافعي، وأبـي حنیفـ ،قاتـل بـن حیـانوالضحاك بن مزاحم، والر�یع بن أنـس، ومُ 
 ".-رحمهم هللا- وأحمد بن حنبل، وأبي یوسف، وأبي ثورٍ 

�عني القول �أنها شهران وعشر من الثالث هـو قـول الجمهـور؛ ألنـه إذا انتهـت العشـر انتهـى وقـت 
نـــه الثالـــث �كمالـــه مـــع أن إرام �ـــالحج، وفاتـــت أهـــم أر�انـــه فـــانتهى الحـــج، وعلـــى قـــول مالـــك اإلحـــ

 .یز اإلحرام �الحج �عد هذه األ�امالخالف شبه لفظي مالك ال ُ�ج
 طالب:........

 . ال ُ�جیز اإلحرام بها
، واختار هذا القول ابن جر�ر، قال: وصـح إطـالق الجمـع علـى شـهر�ن و�عـض الثالـث للتغلیـب"

 .و�نما وقع ذلك في �عض العام والیوم ،كما تقول العرب: زرته العام، ورأیته الیوم
ــِه}قــال هللا تعــالى:  ــَم َعَلْی ــال ِإْث ــْوَمْیِن َف ــي َی ــَل ِف ــْن َتَعجَّ عجــل فــي یــوم و�نمــا ت ،]٢٠٣:[البقــرة {َفَم

 ونصف.
 ".وقال اإلمام مالك بن أنس

 . سوغ له أن یتعجلعد الزوال خالص �ألنه إذا رمى في نصف النهار �
كمالـه. وذو الحجـة � ،وذو القعـدة ،شـوال هـي: وقال اإلمام مالك بن أنس والشافعي في القد�م:"

  .اعن ابن عمر أ�ًض  وهو روا�ةٌ 
عـن إبـراهیم  ،ثنا شـر�كٌ حـدَّ  قـال: ثنا أبو أحمـد،حدَّ قال: ثنا أحمد بن إسحاق، حدَّ  قال ابن جر�ر:

 وذو الحجة. ،وذو القعدة ،قال: شوال مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمرالبن 
ال: قــثنا ابــن وهــب، حــدَّ قــال: فــي تفســیره: حــدثنا یــونس بــن عبــد األعلــى،  وقــال ابــن أبــي حــاتمٍ 

م، أخبرني ابن جر�ج، قال: قلت لنافع: أسمعت عبد هللا بن عمـر �سـمي شـهور الحـج؟ قـال: نعـ
 .الحجة اوذ ،القعدة اوذ ،كان عبد هللا �سمي: شواالً 
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 صـلى هللا-بـن عبـد هللا صـاحب النبـي  ، وجـابرٌ جـر�ج: وقـال ذلـك ابـن شـهاب، وعطـاءٌ  قال ابن
، ، ومجاهـدسٍ و ا عـن طـاو كـي هـذا أ�ًضـوقـد حُ  ،إلى ابن جـر�ج صحیحٌ  وهذا إسنادٌ  -علیه وسلم

 وعروة بن الز�یر، والر�یع بن أنس، وقتادة.
ر�ـق حصـین بـن مخـارق مرفوع، لكنه موضوع رواه الحافظ بـن مردو�ـه، مـن ط وجاء فیه حدیثٌ 

مامـة، قـال: قـال عن یونس بن عبید، عن شـهر بـن حوشـب، عـن أبـي أُ  -�الوضع وهو متهمٌ -
ــةِ ِة َوُذو اْلحِ و اْلِقْعــدَ اْلَحــجُّ َأْشــَهٌر َمْعُلوَمــاٌت: َشــوَّاٌل َوذُ «: -صــلى هللا علیــه وســلم-رســول هللا   »جَّ

 ".وهذا �ما رأیت ال �صح رفعه، �هللا أعلم
ع الوضــاع الكــذاب ُ�حكــم علــى حدیثــه �الوضــع، ولكــن المــتهم ُمنكــر وشــدید الضــعف المــتهم �الوضــ

ه حـدیٍث ُ�خالفـه فیـوال یتقوى، لكن ال �صـل إلـى درجـة الوضـع، والمـتهم عنـد أهـل العلـم مـن یتفـرد �
إال مـــن طر�قـــه، وهـــو ممـــن ال ُ�حتمـــل تفـــرده أو �شـــتهر �كذ�ـــه فـــي حـــدیث النـــاس  النـــاس وال �ـــأتي
 .   ببوي ما ُ�قال: متهم، ُ�قال: �ذاب في الحدیث النبوي، من �ذب في الحدیث النالعاد�ة، وال �كذ

فـي  كـره االعتمـار�ـالحج، فیُ  وفائدة مذهب مالك أنـه إلـى آخـر ذي الحجـة، �معنـى أنـه مخـتص� "
 ".ذي الحجة، ال أنه �صح الحج �عد لیلة النحر �قیة

ة، ج قبله فیها األحادیث الصـحیحة المتـواتر ُ�ضعفه أن العمرة في أشهر الح -رحمه هللا–قول مالك 
أمــرهم أن �قلبـــوا إحــرامهم إلــى عمــرة، و�عــد الحــج أمــر عبـــد  -علیــه الصــالة والســالم–وأنــه النبــي 

 . لرحمن أن ُ�عمر عائشة من التنعیما
 ".ثنا أبو معاو�ة، عن األعمشحدَّ قال: ثنا أحمد بن سنان، وقال ابن أبي حاتم: حدَّ "
 .ن الخازم الضر�ربو معاو�ة محمد بأ
معلومـات، لـیس  ، قـال: قـال عبـد هللا: الحـج أشـهرٌ عن قیس بن مسلم، عن طـارق بـن شـهاٍب "

 صحیح. فیها عمرة. وهذا إسنادٌ 
ن هـذه وذو الحجـة أ ،وذو القعدة ،�نما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوالو قال ابن جر�ر: 

مــل الحــج قــد انقضــى �انقضــاء أ�ــام األشــهر لیســت أشــهر العمــرة، إنمــا هــي للحــج، و�ن �ــان ع
لحـج في غیـر أشـهر ا من أهل العلم �شك في أن عمرةً  منى، �ما قال محمد بن سیر�ن: ما أحدٌ 

 في أشهر الحج. أفضل من عمرةٍ 
هـا وقال ابن عون: سألت القاسـم بـن محمـد، عـن العمـرة فـي أشـهر الحـج، فقـال: �ـانوا ال یرون

 تامة.
شـهر حبان االعتمار في غیـر أأنهما �انا �ُ  -ي هللا عنهمارض-قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان

 ".الحج، و�نهیان عن ذلك في أشهر الحج، �هللا أعلم
 طالب:.........

 فیه؟ماذا 
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 طالب:.........
 الكالم األخیر؟

 طالب:.........
" حجفي أشهر ال في غیر أشهر الحج أفضل من عمرةٍ  من أهل العلم �شك في أن عمرةً  ما أحدٌ "

أال �خلــو البیــت مــن الــزوار طــول العــام؛ ألن مــن جــاء للحــج واعتمــر وانتهــى  ل الســبب فــي ذلــكلعــ
 .تعالبیت، وهذه ُحجة من �ره التم لن �عود إلیه ثانیة، ُ�قال: ال تعتمر في أشهر الحج؛ لُیهجرف

 طالب:.........
 . اعتمر أر�ع مرات �لها في القعدة كون الُعمَّر �لها �القعدة

}{فَ وقوله: " علـى لـزوم  یه داللةٌ ف ،اأي: أوجب �إحرامه حج�  ]١٩٧[البقرة: َمْن َفَرَض ِفیِهنَّ اْلَحجَّ
 .اإلحرام �الحج والمضي فیه

 ".قال ابن جر�ر: أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا اإل�جاب واإللزام
 . لزمه، وصار فرًضا علیه أن ُیتمه إذا دخل فیه بنیة الدخول في النُّسك

}علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:  وقال" �قـول: مـن  ]١٩٧[البقرة: {َفَمْن َفَرَض ِفیِهنَّ اْلَحجَّ
 م.و�ذا قال إبراهیم، والضحاك، وغیره ،وقال عطاء: الفرض اإلحرام ،أو عمرة أحرم �حجٍّ 

َض {َفَمـْن َفـرَ  :أنـه قـال وقال ابن جر�ج: أخبرني عمر بن عطـاء، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاسٍ 
}ِفیِهنَّ  ن أبـي حـاتم: قـال ابـو  ،قـیم �ـأرضثـم �ُ  ،فـال ینبغـي أن یلبـي �ـالحج ]١٩٧[البقـرة:  اْلَحـجَّ

كرمة، ، وعطاء، و�براهیم النخعي، وعوروي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الز�یر، ومجاهدٍ 
 والضحاك، وقتادة، وسفیان الثوري، والزهري، ومقاتل بن حیان نحو ذلك.

 ".محمد: هو التلبیة س، والقاسم بنو وقال طاو 
رم ثــم ُ�حــرم ثــم �جلــس �الطــائف مــثًال أو ُ�حــ" قــیم �ــأرضثــم �ُ  ،فــال ینبغــي أن یلبــي �ــالحج" �قــول:

�المـه  یتم هذ اإلحرام، سواًء �ان �حجٍّ أو عمرة هـذا ،علیه أن یتمهفیذهب إلى بلٍد آخر، إذا أحرم 
  نعم. -رحمه هللا–

 طالب:.........
 . ل �له، ثم �كون ما أحرم إلى اآلنتهي من عمرته، و�حل الححتى المتمتع إذا أحرم ین

وهـــو  أي: مـــن أحـــرم �ـــالحج أو العمـــرة، فلیجتنـــب الرفـــث، ]١٩٧[البقـــرة: {َفـــال َرَفـــَث}وقولـــه: "
َفـُث ِإَلـى ِنَسـالجماع، �ما قال تعالى:  ـَیاِم الرَّ �حـرم  اذ] و�ـ١٨٧:البقـرة[ اِئُكْم}{ُأِحـلَّ َلُكـْم َلْیَلـَة الصِّ

 دواعیه من المباشرة والتقبیل ونحو ذلك، و�ذا التكلم �ه �حضرة النساء.تعاطي 
عبـد  ا أخبـره: أنأخبرنا ابن وهـب، أخبرنـي یـونس: أن نافًعـقال: قال ابن جر�ر: حدثني یونس، 

ــذلك  ــتكلم ب ــان النســاء، وال ــك لرجــال والنســاء إذا ذ�ــرو لهللا بــن عمــر �ــان �قــول: الرفــث إتی ا ذل
 �أفواههم.
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 ".، مثلهقال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر، عن محمد بن �عٍب 
�عنــي الــتكلم �الجمــاع ودواعیــه مطلقــه رفــث عنــد ابــن عمــر ســواًء �ــان �حضــرة النســاء أو �حضــرة 

 .�حضرة النساء فقط الرجال، �خالف ما یراه ابن عباس أن الرفث التكلم �ه
 طالب: قال حدثني یونس، ثم قال أخبرني یونس، یونس آخر؟

 نعم یونس بن عبد األعلى، والثاني یونس بن.....
 طالب:........

 نعم. 
عبة، عـن ثنا شـحـدَّ قـال: ثنا محمـد بـن جعفـر، حـدَّ قـال: ثنا محمد بن �شار، قال ابن جر�ر: وحدَّ "

هـو و  -وهـو محـرم-: أنه �ان �حـدو ، عن أبي العالیة الر�احي، عن ابن عباسٍ قتادة، عن رجلٍ 
 ".�قول

 ما تقرأ البیت.
 ".ساءفقلت: تكلم �الرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قیل عند الن ،قال أبو العالیة"

أوًال: الخبر من حیث اإلسناد فیه ضعف من حیث اإلسناد إلى ابن عباس، وقد ذ�ره ابن در�د في 
هـذا مـن جهـة، ومـن  ،ونسـبوه البـن عبـاس �أسـانید ال تثبـت ،وذ�ره �ثیٌر مـن المفسـر�ن ،(الجمهرة)

حیث النظر والمعنى، هل یلیق �ـابن عبـاس مثـل هـذا الكـالم ونظـره إلـى الطیـر والتطیـر والتشـاؤم، 
�قول: إن تصدق الطیر؟ هذا فعـل الجاهلیـة، والبیـت ال شـك أنـه مـن نـوع اللغـو الـذي ُ�عـِرض عنـه 

 .ًال عن حبر األمة وترجمان القرآنعباد الرحمن فض
 طالب:........

 صح، والوظیفة وظیفة الناقد.� لمأم ح المفسرون یذ�رون �ل شيء ص
 طالب:........

 ما أشار ابن �ثیر إال أنه فیه... 
 كمل �مل.

ه وروا ،سـاءفقلت: تكلم �الرفث وأنت محرم؟! قال: إنمـا الرفـث مـا قیـل عنـد الن ،قال أبو العالیة"
 ".األعمش، عن ز�اد بن حصین، عن أبي العالیة، عن ابن عباس، فذ�ره

لیس من إنشاء ابن عباس حتى لو صح، ولمیس هـذه قبـل ابـن عبـاس فیمـا قیـل، وهـو أوًال: البیت 
اقط ناقل على قول من ُیثبت مثل هذه األمور، �قولون: الناقل ال تبعة علیه، لكن عموم الكالم السـ

الذي ُ�عد مـن اللغـو الـذي ال یلیـق �مـن دون ابـن عبـاس، فكیـف �ـابن عبـاس؟! وتسـطیره فـي �تـب 
 مـن شتمٌل على نوٍع من التطیر أو إقرار التطیر، وأضف إلى ذلك قراءتـه فـي بیـتٍ وهو م ،التفسیر

 .  بیوت هللا �ل هذه غیر الئقة
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ثنا محمــد بــن �شــار، قــال: ا:أ�ًضــ وقــال ابــن جر�ــرٍ "  ال:قــٍف ثنا ابــن أبــي عــدي، عــن عــو حــدَّ  حــدَّ
فـي  سٍ حدثني أبي حصـین بـن قـیس، قـال: أصـعدت مـع ابـن عبـاقال: حدثني ز�اد بن حصین، 

لو�ـه قـال ابـن عبـاس، فأخـذ بـذنب �عیـره فجعـل یو  ،، فلمـا �ـان �عـد إحرامنـاهالحاج، و�نت خلیلـ
 و�رتجز، و�قول:

 ".قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قیل عند النساء
 طالب:.........

 �قول؟ماذا 
 طالب:.........

 ین؟أ
 طالب:.........

 صفحة �م؟
 طالب:.........

 هو المقصود.فالموضعین هو فقط التعبیر أعف و�ال  في
 طالب:.........

 ننل. ..ي عندناأعف من الذ
 طالب:.........

 وال یلیــق �أهــل الصــالح والخیــر ،�اقیــة التطیــر موجــود، لكــن اللفــظ القبــیح الــذي ُ�ســتحیا مــن ذ�ــره
ل إن ننل.  ُعدِّ

 طالب:.........
 .د ابن �ثیر) البن در�د مثل ما عنلكنه في (الجمهرة
 طالب:.........

 .الرجل ُمبهم
 طالب:.........

 . فیه ضعف من أكثر من وجه
 َوال {َفــال َرَفــثَ عــن قــول هللا تعــالى:  س، عــن أبیــه: ســألت ابــن عبــاسٍ و وقــال عبــد هللا بــن طــاو "

ب، وهـو قال: الرفث التعر�ض بـذ�ر الجمـاع، وهـي العرا�ـة فـي �ـالم العـر  ]١٩٧[البقرة: ُفُسوَق}
 الرفث.أدنى 

 حـش، و�ـذا قـال عمـرو بـنوقال عطـاء بـن أبـي ر�ـاح: الرفـث: الجمـاع، ومـا دونـه مـن قـول الفُ 
 دینار. 

 ".وقال عطاء: �انوا �كرهون العرا�ة، وهو التعر�ض وهو محرم
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ِكـــر لكـــن التعـــر�ض بـــذ�ر الجمــاع هـــل هـــذا تعـــر�ض إذا ذُ  "التعـــر�ض بـــذ�ر الجمـــاع وهـــو محـــرم"
 .الجماع هل هذا تعر�ض؟ تصر�ح

 طالب:.........
 مفتوحة العرا�ة.
 طالب:.........

 كالهما، نعم.
 و�ذا قال أبو العالیة. ،قول للمرأة: إذا حللت أصبتك�س: هو أن و وقال طاو "

رض والغمـز، وأن �عـ ةبلـوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الرفث: غشـیان النسـاء والقُ 
 لها �الفحش من الكالم، ونحو ذلك.

رمـة، و�ذا قـال سـعید بـن جبیـر، وعك ،ا وابن عمر: الرفث: غشیان النساءأ�ًض  وقال ابن عباسٍ 
ــو العالیــة، وعطــاءٍ  ــن �ســار، وعطیــة، الخرســانيومجاهــد، و�بــراهیم، وأب  ، ومكحــول، وعطــاء ب

ـ  بـد الكـر�مقاتـل بـن حیـان، وعدي، ومالـك بـن أنـس، ومُ و�براهیم النخعي، والر�یع، والزهري، والسُّ
 ادة والضحاك، وغیرهم.بن مالك، والحسن، وقت

و�ذا  ،يقسم وغیر واحد، عن ابن عباس: هي المعاصقال مِ  ]١٩٧[البقرة: {َوال ُفُسوَق}وقوله: 
ة، س، وعكرمة، وسعید بن جبیر، �محمد بن �عب، والحسن، وقتـادو ، وطاو ، ومجاهدٌ قال عطاءٌ 

ني، الخراسـا اءٌ و�براهیم النخعي، والزهري، ومكحـول، والر�یـع بـن أنـس، وعطـاء بـن �سـار، وعطـ
 ومقاتل بن حیان.

صـیب مـن معاصـي هللا ، عـن ابـن عمـر قـال: الفسـوق: مـا أُ بـن إسـحاق، عـن نـافعٍ  وقال محمدٍ 
 و�ـذا روى ابـن وهـب، عـن یـونس، عـن نـافع أن عبـد هللا بـن عمـر �ـان �قـول: ،أو غیـره اصیدً 

 ".الفسوق إتیان معاصي هللا في الحرم
، لكن لو أنه خرج من الحرم، وحصـل منـه فسـوق وهـو محـرم �عني الفسوق في الحج هذا المراد �ه

خل أم مــا یــدخل؟ أو قبــل أن یــدخل أو قبــل أن �صــل إلــى الحــرم حصــل منــه شــيٌء مــن الفســوق یــد
 .�عد إحرامه یدخل
 طالب:.........

 .ولو �ان مادام ُمحرًما فهو فسوق 
 طالب:.........

مـن �قـول: الجمـاع ودواعیـه، وعقـد النكـاح  وما دونه من المحظـورات، مـنهم ،ي �منعونه الجماعذال
 ُ�منــع حتــى �عــد التحلــل األول، ولكــن المعــروف عنــد أهــل العلــم والمفتــى �ــه أنــه �عــد التحلــل األول

 .   اء�حل له �ل شيء إال النس
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د، ، وابــن عمــر، وابــن الز�یــر، ومجاهــوقــال آخــرون: الفســوق هاهنــا الســباب، قالــه ابــن عبــاسٍ "
، ِم ُفُسـوقٌ ِسـَباُب اْلُمْسـلِ «لحسن. وقـد یتمسـك هـؤالء �مـا ثبـت فـي الصـحیح دي، و�براهیم واوالسُّ 

 .»َوِقَتاُلُه ُ�ْفرٌ 
ن مـن حـدیث سـفیان الثـوري عـ -رحمـه هللا- ولهذا رواه هاهنا الحبـر أبـو محمـد بـن أبـي حـاتم

 ".ید�زَ 
 ُز�ید

 ".قال -صلى هللا علیه وسلم-عن أبي وائل، عن عبد هللا، عن النبي "عن ُز�یٍد، 
 .ُسمي ُز�ید الیامي

 ".وروي من حدیث عبد الرحمن »ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُ�ْفرٌ «"
ن أبـي باالبن، فكیف �األب إذا �ان االبن محمد " رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم قدو "

ـر الحـا ،حاتم فأبوه أبو حاتم الرازي  لـى إفظ ابـن �ثیـر ینظـر فكیف تكـون منزلتـه؟ وال شـك أن المفسِّ
ث   ُتقـال فـيمـا رأیتـه قالهـا فـي موضـٍع آخـر، وال ،أهل لحدیث �المنظار الالئـق �ـه و�هـم، هـو محـدِّ

 .  الغالب إال البن عباس
ومـن حـدیث أبـي إسـحاق عـن  ،بن عبد هللا بن مسعود عن أبیـهوروي من حدیث عبد الرحمن "

 .محمد بن سعد عن أبیه
ا ْو ِفْسـقً {أَ قـال هللا تعـالى:  ،أسلم: الفسوق هاهنـا: الـذ�ح لألصـنام وقال عبد الرحمن بن ز�د بن

 ].١٤٥[األنعام: ُأِهلَّ ِلَغْیِر للااَِّ ِ�ِه}
 وقال الضحاك: الفسوق: التنابز �األلقاب.

 ".والذین قالوا: الفسوق هاهنا هو جمیع المعاصي، معهم الصواب
ــر بهــا اآل�ــة ال ؛نعــم ــره �ــه،  ألن مــن ذ�ــر معصــیة واحــدة وفسَّ �عنــي الحصــر حصــر المــراد �مــا فسَّ

 . وهذا �قع �ثیًرا في تفسیر السلف و�نما هو من �اب التمثیل،
أنـه فـي  ا عنه، إالكما نهى تعالى عن الظلم في األشهر الحرم، و�ن �ان في جمیع السنة منهی� "

 ".األشهر الحرم آكد
 .، و�ن �ان ُمحرًما في غیرهاةیتأكد النهي في األشهر الفاضلة، وفي األماكن الفاضل ،نعم

ُم َفال َتْظِلمُ ولهذا قال: " یُن اْلَقیِّ ] وقـال فـي ٣٦[التو�ـة: ْم} َأْنُفَسـكُ وا ِفیِهنَّ {ِمْنَها َأْرَ�َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ
 ].٢٥[الحج: }{َوَمْن ُیِرْد ِفیِه ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِلیمٍ الحرم: 

د، هـي عنــه فـي اإلحـرام، مـن قتـل الصــیجر�ـر أن الفسـوق هاهنــا: هـو ارتكـاب مـا نُ واختـار ابـن 
  أعلم.وحلق الشعر، وقلم األظفار، ونحو ذلك، �ما تقدم عن ابن عمر. وما ذ�رناه أولى، �هللا

 ".وقد ثبت في الصحیحین من حدیث أبي حازمٍ 
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بــو حــازم ســلمة بــن دینــار وأأبــو حــازم الــذي یــروي عــن أبــي هر�ــرة اســمه ســلمان، ســلمان مولى....
 عبد هللا؟ اعندك �ا أ�ماذا ن؟ عن سهل وعن غیره، لكن یروي عم

 طالب:.........

 سلمة بن دینار.

 طالب:.........
 .لعلك �برت مثليتدري لكن أنت 

 هو یروي عن سهل بن سعد معروف �الروا�ة عنه سلمة بن دینار.
َیْرُفـْث  ْیـَت َفَلـمْ َمـْن َحـجَّ َهـَذا اْلبَ «: -ه وسـلمصـلى هللا علیـ-عن أبي هر�رة قال: قال رسـول هللا "

 ".»َوَلْم َ�ْفُسْق، َخَرَج ِمْن ُذُنوِ�ِه َ�َیْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّهُ 
 .كیومَ 

 ".»َخَرَج ِمْن ُذُنوِ�ِه َ�َیْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّهُ "
درها ُمعـرب لماذا؟ ألنه ُأضیف إلى جملٍة صدرها مبني على الماضـي، ولـو ُأضـیف إلـى جملـٍة صـ

 نعم. ]١١٩[المائدة: {َهَذا َیْوُم َینَفُع}عِرب أُ كالمضارع اختلف إعرا�ه 
}وقوله: "  فیه قوالن: ]١٩٧[البقرة: {َوال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

�ضـاح. إحه أكمـل نه هللا أتم بیان ووّض أحدهما: وال مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بیّ 
}{َوال ِجــَداَل ِفــي اا �قــول: عبــد الكــر�م: ســمعت مجاهــدً ، عــن العــالء بــن كمــا قــال و�یــعٌ   ْلَحــجِّ

 بین الناس. ن هللا أشهر الحج، فلیس فیه جدالٌ قد بیّ  ]١٩٧[البقرة:
}وقال ابن أبي نجیح، عن مجاهد:  {َوال نسـأ، هر یُ قـال: ال شـ ]١٩٧[البقرة: {َوال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

{ ــي اْلَحــجِّ ــَداَل ِف ــیّ ، قــد ]١٩٧[البقــرة: ِج ــم ذ�ــر �یفیــة مــا �ــان المشــر�ون �صــنتب عون فــي ن، ث
 ".هم هللا �هالنسيء الذي ذمَّ 

 .رون من �ل سنٍة شهًرایؤخِّ 
}{َوال ِجـــَداَل ِفـــي اْلَحـــفـــي قولـــه:  وقـــال الثـــوري، عـــن عبـــد العز�ـــز بـــن رفیـــع، عـــن مجاهـــدٍ "  جِّ

نــا شــیم: أخبر وقــال ه ،و�ــذا قــال الســدي ،قــال: قــد اســتقام الحــج، فــال جــدال فیــه ]١٩٧[البقــرة:
 ".حجاجٌ 

م إن الزمـان قـد اسـتدار وعـاد �هیئتـه یـو «: -علیـه الصـالة والسـالم–وفي حجة الوداع قال النبـي 
علیــــه الصــــالة –�عنــــي أن الحــــج وقــــع فــــي وقتــــه فــــي حجــــة النبــــي  »خلــــق هللا الســــموات واألرض

لنسـيء �كـون و�ان في حجة أبي �كٍر التي �ان قبلها السنة التاسـعة علـى طـر�قتهم فـي ا -والسالم
 .وقع في موقعه ا ً روا شهرقد وقع في القعدة، لما دارت السنة وأخّ 

}، عـن ابـن عبـاس: ، عن عطاءٍ وقال هشیم: أخبرنا حجاجٌ "  ]١٩٧لبقـرة:[ا {َوال ِجـَداَل ِفـي اْلَحـجِّ
 قال: المراء في الحج.



 
 

  
 

||||||||||èF=Óà||||||||||—gÿ^=4o ||||||||||‘=‚||||||||||f^=4||||||||||åÕj=}à٦۹E=
=
=

١٤ 

الجـدال ف ]١٩٧بقـرة:[ال }{َوال ِجَداَل ِفـي اْلَحـجِّ وقال عبد هللا بن وهب: قال مالك: قال هللا تعالى: 
 ".ا �انت تقف عند المشعر الحرام �المزدلفةأن قر�شً  -�هللا أعلم-في الحج 

 .ألنهم �ما یزعمون أهله، وهم الحمسوال �خرجون عن الحرم؛ 
و�قــول  ،و�انــت العــرب، وغیــرهم �قفــون �عرفــة، و�ــانوا یتجــادلون، �قــول هــؤالء: نحــن أصــوب"

 نرى، �هللا أعلم.فهذا فیما  ،هؤالء: نحن أصوب
 وقال ابـن وهـب، عـن عبـد الـرحمن بـن ز�ـد بـن أسـلم: �ـانوا �قفـون مواقـف مختلفـة یتجـادلون،

 فقطعه هللا حین أعلم نبیه �المناسك. ،كلهم یدعي أن موقفه موقف إبراهیم
منـى قـال �، عن محمد بن �عب، قال: �انـت قـر�ش إذا اجتمعـت وقال ابن وهب، عن أبي صخرٍ 

 وقال هؤالء: حجنا أتم من حجكم. ،م من حجكمهؤالء: حجنا أت
أن  أنه قال: الجدال فـي الحـج ر بن حبیب، عن القاسم بن محمدٍ یعن جب ،وقال حماد بن سلمة

 ".ا�قول �عضهم: الحج غدً 
 جبر؟أم جبیر 

 طالب:........
 وأنا عندي جبر.

 عندك؟ جبر.ماذا 
 طالب:........

 نعم في النسخة.
 طالب:........

 .بزاي ُحر
 طالب:........

 جبیر؟
 طالب:........

 نعم. 
م: ا و�قـول �عضـهأنه قال: الجدال في الحج أن �قـول �عضـهم: الحـج غـدً  عن القاسم بن محمدٍ "

 ".الیومالحج 
ول: غــــًدا عرفــــة، حینمــــا �ختلفــــون فــــي دخــــول الشــــهر فیقــــول �عضــــهم: الیــــوم عرفــــة، و�عضــــهم �قــــ

 . و�تجادلون في ذلك
 مون هذه األقوال، وهو قطع التنازع في مناسك الحج.مض وقد اختار ابن جر�رٍ "

 والقول الثاني: أن المراد �الجدال هاهنا: المخاصمة.
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سـحاق، إثنا إسحاق، عن شـر�ك، عـن أبـي حدَّ ، قال: ثنا عبد الحمید بن بیانقال ابن جر�ر: حدَّ 
}في قوله:  عن أبي األحوص، عن عبد هللا بن مسعودٍ  ل: قـا ]١٩٧رة:[البقـ {َوال ِجَداَل ِفي اْلَحـجِّ

 ماري صاحبك حتى تغضبه.أن تُ 
، قـال: المــراء )الجـدال(و�هـذا اإلسـناد إلـى أبـي إسـحاق، عـن التمیمــي: سـألت ابـن عبـاس عـن 

 ".والضحاك، عن ابن عباس قسمٌ روى مُ  لكغضبه. و�ذماري صاحبك حتى تُ تُ 
 ِمقسم �منبر.

ید العالیـة، وعطـاء ومجاهـد، وسـعوالضحاك، عن ابن عبـاس و�ـذا قـال أبـو  قسمٌ روى مِ  لكو�ذ"
ان، ومقاتـل بـن حیـ الخراساني، ومكحـول ، والسـدي، بن جبیر، وعكرمة، وجابر بن ز�د، وعطاءٌ 

ن، والضحاك، والر�یـع بـن أنـس، و�بـراهیم النخعـي، وعطـاء بـن �سـار، والحسـ ،وعمرو بن دینار
 وقتادة، والزهري. 

}{َوال ِجـــَداوقـــال علـــي بـــن أبـــي طلحـــة، عـــن ابـــن عبـــاس:  راء المـــ ]١٩٧[البقـــرة: َل ِفـــي اْلَحـــجِّ
 ".والمالحاة

 ".قال الجدال: المراء والمالحاة"
 قال الجدال: المراء والمالحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى هللا عن ذلك."

}وقال إبراهیم النخعي:   ن الجدال.قال: �انوا �كرهو ]١٩٧[البقرة: {َوال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ
ة. : السـباب والمنازعـفـي الحـج ، عن ابـن عمـر، قـال: الجـدالق، عن نافعٍ وقال محمد بن إسحا
ــن وهــٍب  ــذا روى اب ــافعٍ و� ــونس، عــن ن ــي الحــج: ، عــن ی ــول: الجــدال ف ــان �ق ــن عمــر � : أن اب

راهیم، السباب، والمراء، والخصومات، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن الز�یـر، والحسـن، و�بـ
 المراء. :دالس، �محمد بن �عب، قالوا: الجو وطاو 

 ".وقال عبد هللا بن المبارك، عن �حیى بن �شر
 �شیر؟أم �شر 

 طالب:.........
 نعم.

}عــن �حیــى بــن �شــر عــن عكرمــة: " ضــب، أن الغ :والجــدال ]١٩٧[البقــرة: {َوال ِجــَداَل ِفــي اْلَحــجِّ
ن إا فتغضبه من غیر أن تضـر�ه، فـال �ـأس علیـك، ا، إال أن تستعتب مملو�ً تغضب علیك مسلمً 

 شاء هللا.
 ".اا سائغً قلت: ولو ضر�ه لكان جائزً 

 ."والدلیل على ذلك ما رواه اإلمام أحمد"
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ــك مــا رواه اإلمــام أحمــد: حــدَّ  ــى ذل ــدلیل عل ــن إدر�ــس، وال ــد هللا ب ــال: ثنا عب ــن ثنا مححــدَّ ق مــد ب
 ".إسحاق

 ؟هكذا" والدلیل على ذلك ،اا سائغً ولو ضر�ه لكان جائزً " قوله:
 طالب:.........

 تا�ع.
جنا مـع عن �حیى بن عباد بن عبد هللا بن الز�یر، عن أبیه: أن أسماء بنت أبي �كر قالت: خر "

 صــلى هللا-ا، حتــى إذا �نــا �ــالعرج نــزل رســول هللا حجاًجــ -صــلى هللا علیــه وســلم-رســول هللا 
 ".فجلست عائشة -علیه وسلم

 . لُفرع على طر�ق بین مكة والمدینةعلى الطر�ق من أعمال ا
و�انـت  ،وجلسـت إلـى جنـب أبـي -صـلى هللا علیـه وسـلم-ائشة إلى جنـب رسـول هللافجلست ع"

لـس واحـدة مـع غـالم أبـي �كـر، فج -صـلى هللا علیـه وسـلم-وزمالة رسـول هللا  ،زمالة أبي �كر
أضـللته  طلع ولـیس معـه �عیـره، فقـال: أیـن �عیـرك؟ فقـال:اینتظره إلى أن �طلع علیه، ف أبو �كرٍ 
 -ه وسـلمصـلى هللا علیـ-ضله؟ فطفق �ضـر�ه، ورسـول هللا تُ  واحدٌ  : �عیرٌ فقال أبو �كر ،البارحة

اجـه، مـن ماود، وابـن وهكـذا أخرجـه أبـو د »اْنُظُروا ِإَلى َهـَذا الُمْحـِرم َمـا َ�ْصـَنُع؟«سم و�قول: تبی
 حدیث ابن إسحاق. 

ولكـن  ،ومن هذا الحدیث حكى �عضهم عن �عض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال
ا ِإَلـى اْنُظـُرو «: -رضـي هللا عنـه– عـن أبـي �كـرٍ  -صلى هللا علیه وسلم-ستفاد من قول النبي �ُ 

 ". أعلمأن األولى ترك ذلك، �هللاإلى  �هیئة اإلنكار اللطیف »َهَذا الُمْحِرم َما َ�ْصَنُع؟
ـال إذا �ـان المـراد قائـد الجمـل �ـل :قول �عض السلف هـذا  مـن تمـام الحـج ضـرب الِجَمـال أو الجمَّ

خالف ما جاءت �ه الشر�عة من اإلحسان إلـى �ـل شـيء، فالضـرب إسـاءة، و�ن صـح عـن �عـض 
 .  ، وال حظ له من النظرالسلف، قلنا: هذه ظاهر�ٌة محضة

یـدة، ثنا عبیـد هللا بـن موسـى، عـن موسـى بـن عبوقد قال اإلمام عبد بن حمید في مسـنده: حـدَّ "
 ".عن أخیه عبد هللا بن عبیدة

 .بن ُعبید الر�ذي، ضعیف �ذي، موسىالر 
وسـِلم  ،هَمـْن قَضـى ُنُسـكَ «: -صلى هللا علیه وسـلم-عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا "

َم ِمْن َذْنِبهِ   ".»اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَ�ِدِه، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
 قف على هذا.

ــ–التــي ســأل النبــي  ألیســت هــي ،هــذا �قــول: الكلمــة التــي ذ�ــرتم �أنهــا قبیحــة ه صــلى هللا علی
 ماعًزا عنها؟ -وسلم
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قــد �حتــاج إلــى التصــر�ح، وقــد یتعــین التصــر�ح إذا �ــان یترتــب علیــه حكــم شــرعي، لــو لــم �قــل هــذه 
 الكلمة ما لزم الحد، لو لم �قع هذا التصر�ح ما لزمه الحد. 

  


